Skolebestyrelsesmøde

Onsdag den 8/10-2015

Referat

Skolebestyrelsesmøde d. 8/10-2015
Tilstede: Dorthe Møller Johnsen, Peter Marker, Erik Bendix Jensen, Annemette Skjøttgaard Jellesen, Jeanett
Wibling, Morten Krogh Andersen og Birgitte Ingwersen (forældrerepræsentanter). Thomas Grønborg og
Torben Olsen (medarbejderrepræsentant),
Steen Helles (skoleleder), Jan Uhre Thomsen (pædagogisk leder) & Steffen Friis Brahe (Administrativ leder).

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt. Torben ordstyrer.
Velkommen til Morten Krogh Andersen, som er trådt ind i bestyrelsen efter Randi Stabel er
udtrådt.
Oprindeligt planlagt møde den 1/10 afholdes nu i med en mindre dagsorden.
2. Høring om ny Børne og unge politik
Materiale fremsendt med dagsordnen. Enkelt kommentar kan knyttes til materialet, som er på
et meget overordnet niveau og meget brede rammer altså et stort lokalt råderum. Det er
svært at være uenig.
Bestyrelsen har behandlet høringen og kan tilslutte sig politikken. Læring, mere forpligtende
udsagn og definitioner af ord og begreber samt uddannelsen, som er væsentlig for
udmøntningen nævnes kun sporadisk, kunne vi godt se uddybet i politikken ligesom at der er
ressourcer til at udleve politikken. Folkeskolens formålsparagraf fylder meget i skoleverdenen
og den kunne bestyrelsen godt se ind som supplement til FNs Børnekonvention.
Steen forfatter et høringssvar eventuelt med input som kan sendes til ham.
3. Høring om erhvervsrettet 10. klasse
Vi oplever også omkring 50% af eleverne fortsætte i 10. klasse enten på en af de 4 skoler som
er i Aarhus eller på efterskole.
I høringen gives kort fortalt en del af ansvaret/driften for 10. klasses indhold til
erhvervsskolerne, således 10. klasse erhvervsrettes i større omfang.
Bestyrelsen er positiv overfor ideen ikke mindst således et eventuelt forkert uddannelsesvalg
gøres mindre.
Steen kommer med udkast.
4. Høring om eventuel sammenlægning af dagtilbuddene i Lystrup og Elsted
Der er 2 senarier i spil som begge er afledt af et faldende børnetal. Der tilpasses både i antallet
af institutionspladser og i institutionerne i områderne (Lystrup/Elsted/Elev).
Steen forfatter udkast hvor bestyrelsen principielt ikke forholder sig til daginstitutionernes
anliggende med en kommentar i forhold til de netop etablerede administrative fællesskaber.
5. Valg af formand og næstformand
Dorthe stopper som formand, og der skal i den forbindelse lyde en stor tak til Dorthe for
hendes indsats som formand. Peter er villig til at fortsætte som næstformand uden at stå i
vejen for andre hvis de måtte ønske det.
Annemette Skjøttgaard Jellesen blev valgt til formand og Peter Marker som næstformand.
Endvidere blev det afklaret, at Morten indgår i Randis bestyrelsespost og er dermed valgt for 4
år. Erik, Janet og Birgitte er på valg til foråret.
6. Besparelser 2016-19
Der er besparelser i vente over de kommende minimum 3 år.
7. Regnskabsopfølgning
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Der kommer et bilag ud med referatet.

8. Meddelelser

9. Eventuelt og næste møde
Skoleprognose tallene – konsekvenser for os.
Vi fører statistik på børn som ønsker fri uden for ferieperioden. Pt. er vi på godt 200 fordelt på
50 elever indtil nu i år. Det er meget
Elevrådet har konstitueret sig selv ligesom 2 elever har stillet op til ungebyrådet, men blev ikke
valgt.

Næste møde Mandag den 1. november, kl. 17.00
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